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जो ऩऱून गेरा.  
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खूऩ जुनी गोष्ट आहे.  
एक छोटा भुरगा होता.  
ज्मारा भासे ऩकडामरा खूऩ आलड.े 

ऩुढच्मा ऩानालय फघा  
तो कुठे जात आहे. 

छोटा मासा   

जो ऩऱून गेरा   
जॉनसन 



तो योज भासे ऩकडामरा जात असे. 

ऩण त्माने आजऩमतं एकही भासा 
ऩकडरा नव्हता..  



हो थडंी भुऱे त्मारा सदी झारी होती.  



फस एक ददलस गेरा.  
आणण कदाचित तुम्ही त्माच्मा 
सांगण्मालय वलवलास ठेलणाय 
नाही. 
 

एक ददलस त्माने भातीतून काही गांडूऱ 
काढरे आणण एका डब्मात ठेलरे. भग 
त्माने झाडािी एक रांफ पांदी घेतरी ती 
झारी त्मािी भासे ऩकडण्मािा गऱ. 

त्माने पांदी आऩल्मा खांद्मालय ठेलरी 
आणण तो भासे ऩकडामरा ननघारा.. 



तो आऩल्मा आलडीच्मा दठकाणी ऩोहिरा 
श्जथं त्माने ऩदहरे कधी भासे ऩकडरे 
नव्हत.ेत्माने गऱारा गांडूऱ रालरे, आणण 
भग गऱ ऩाण्मात टाकरा. भग तो लाट 
ऩाहू रागरा. 

तो खूऩ लेऱऩमतं लाट फघत होता. 



भग त्माने एक बीभकाम भासा 
मेतांना ऩादहरा. 
 

तो भासा िायी फाजूरा लो  
गोर-गोर, गोर-गोर,  

गोर-गोर, गोर-गोर फपयत 
यादहरा. 

बफरकुर अळा प्रकाये.   



त्माने गऱारा रालरेरे गांडूऱ ऩादहरे. 
भग त्माने आऩरी ळेऩटी हरलरी. 
भग तो भासा िायी फाजुरा  गोर-

गोर, गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर 

घूभी.   

आणण भग तो श्जथून 
आरा होता नतकड ेऩयत 

गेरा..  
 

बफरकुर असेि. हो त्माने 
हेि केरं.. 



छोटा  भुरगा लाट फघत यादहरा, 
लाट फघत यादहरा. 

तो पक्त लाट फघत यादहरा. 



भग एक भोठ्ठा भासा आरा. 
 

तो भासा िायी फाजुरा गोर-गोर,  

गोर-गोर, गोर-गोर,  

गोर-गोर फपयत यादहरा.  

अळा प्रकाये 



त्माने गऱारा रालरेरं गांडुऱ 
फनघतरे. भग त्माने आऩरी ळेऩटी 
हरलरी. 
भग तो भासा िायी फाजुरा गोर-

गोर, गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर 

फपयरा.   

आणण भग तो श्जथून 
आरा नतथं ऩयत गेरा..  

 

बफरकुर अळा प्रकाये. 

हो, त्माने तेि केरं. 



छोटा भुरगा लाट फघत 
यादहरा, लाट फघत यादहरा. 
 

तो पक्त लाट फघत यादहरा. 



भग एक भोठ्ठा भासा आरा. 
 

तो भासा िायी फाजुरा   

गोर-गोर,  

गोर-गोर, गोर-गोर,  

गोर-गोर फपयत यादहरा.  
.  

अळा प्रकाये. 



त्माने गऱारा रालरेरं गांडुऱ 
फनघतरे. भग त्माने आऩरी ळेऩटी 
हरलरी. 
भग तो भासा िायी फाजुरा गोर-

गोर, गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर 

फपयरा.   
 

आणण भग तो श्जथून 
आरा नतथं ऩयत गेरा..  

 

बफरकुर अळा प्रकाये. 

हो, त्माने तेि केर ं
 



छोटा भुरगा लाट फघत 
यादहरा, लाट फघत यादहरा. 
 

 

तो पक्त लाट फघत यादहरा. 



भग एक छोटा भासा आरा, तो 
भासा िायी फाजूरा   

गोर-गोर, गोर-गोर,  

गोर-गोर, गोर-गोर फपयत 
यादहरा. 

अळा प्रकाये, हो 
त्मानेही तेि केरं. 



त्माने गऱारा रालरेरं गांडुऱ 
फनघतरे. भग त्माने आऩरी ळेऩटी 
हरलरी. 
भग तो भासा िायी फाजुरा गोर-

गोर, गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर 

फपयरा.   
 

आणण भग तो श्जथून 
आरा नतथं ऩयत गेरा..  

 

बफरकुर अळा प्रकाये. 

हो, त्माने तेि केर ं
 



बफिाया छोटा भुराने  दुुःखी होऊन 
ठयलरं की आता माच्माऩुढे भासे 
ऩकडामिे नाहीत. भग त्माने खारी 
फनघतरं. 

ऩाण्मात. 



त्माने ऩाण्मात बीभकाम भासा 
मेतांना ऩयत ऩादहरा. 
तो भासा िायी फाजुरा  

गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर,  

गोर-गोर फपयत यादहरा.  

त्माने गऱारा रालरेरं गांडूऱ 
फनघतरं. त्माने आऩरी ळेऩटी हरलरी. 

भग. 

 

 



–भग त्माने गांडूऱ खाऊन 
टाकरे. त्मानंतय छोट्मा 
भुराने बीभकाम भाळारा 
ऩाण्मातून फाहेय ओढरे. 

आणण त्मारा एका टोऩरीत ठेलरे. 
जी त्माने झाडाखारी ठेलरी होती. 

मा आळेने की कदाचित त्मारा 
एखादा भासा ऩकडता मेईर. 



 भग त्माने गऱारा अजून एक गांडूऱ 
रालरे. आणण गऱ ऩाण्मात सोडरे. 
भग तो वलळार भासा ऩयत आरा. तो िायी 
फाजूरा गोर गोर फपयरा.  

त्माने गऱारा रालरेरं गांडुऱ 
फनघतरं. भग त्माने आऩरी 

ळेऩटी हरलरी. 
भग- 



भग त्माने गांडूऱ खाऊन 
टाकरे. त्मानंतय छोट्मा 
भुराने वलळार भाळारा 
ऩाण्मातून फाहेय ओढरे. 
 

आणण त्मारा एका टोऩरीत ठेलरे. 
जी त्माने झाडाखारी ठेलरी होती. 

मा आळेने की कदाचित त्मारा 
एखादा भासा ऩकडता मेईर. 

 



भग त्माने गऱारा अजून एक गांडूऱ 
रालरे. आणण गऱ ऩाण्मात सोडरे. 
भग तो  भोठा  भासा ऩयत आरा. तो 
िायी फाजूरा गोर गोर फपयरा. 
 

त्माने गऱारा रालरेरं गांडुऱ 
फनघतरं. भग त्माने आऩरी 

ळेऩटी हरलरी. 
भग… 



भग त्माने गांडूऱ खाऊन टाकरे. 
त्मानंतय छोट्मा भुराने भोठ्मा  
भाळारा ऩाण्मातून फाहेय ओढरे. 
 
 

आणण त्मारा एका टोऩरीत ठेलरे. 
जी त्माने झाडाखारी ठेलरी होती. 

मा आळेने की कदाचित त्मारा 
एखादा भासा ऩकडता मेईर.. 

 
 

. 



भग त्माने गऱारा अजून एक गांडूऱ 
रालरे आणण गऱ ऩाण्मात सोडरे. त्माने 
लाट फनघतरी आणण तो लाट फघत 
यादहरा. 

आणण तो लाट फघू रागरा. 



आणण रलकयि छोटा भासा सुद्धा 
ऩयत आरा. 
 

छोटा भासा िायी फाजुरा गोर-

गोर, गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-

गोर फपयत यादहरा.  

त्माने गऱारा रालरेरं गांडूऱ 
फनघतरं आणण त्माने आऩरी ळेऩटी 

हरलरी. गांडुऱािा लास घेतरा. 



छोटा भुरगा खूऩ ळांत फसरा आणण वलिाय 
करू रागरा - घाई कय, छोट्मा भाळा, रलकय 
ते गांडुऱ खा. भग भी घयी जाईन आणण 
आई-फाफांना ते सगऱे भासे दाखलेन, जे भी 
ऩकडरे आहेत. 

ऩयंतु… 



ऩण  छोट्मा भाळाने गांडुऱ खाल्रे 
नाही. तो फघत यादहरा आणण अदंाज 
घेत यादहरा.  
भग तो भासा  िायी फाजुरा गोर-गोर,  

गोर-गोर, गोर-गोर, गोर-गोर  फपयरा.   

आणण श्जथून आरा नतथं 
ऩयत ननघून गेरा.  



भग छोट्मा भुराने आऩल्मा 
टोऩरीत तो बीभकाम  भासा, 
वलळार भासा, आणण भोठा भासा 
ठेलरा.  

भग तो आऩल्मा घयी गेरा.  





जेव्हा तो घयी आरा,तेव्हा त्माच्मा 
आईने भासे फनघतरे. आई, भासे फघून 
खूऩ खुळ झारी. आईने त्मांना स्लच्छ 
केरे आणण यात्रीच्मा जेलणासाठी त्मांना 
शळजलरे. 

छोट्मा भुराच्मा लडडरांनी 
वलळार भासा खाल्रा. आईने खूऩ 

भोठा भासा खाल्रा आणण 
छोट्मा भुराने सगळ्मात भोठा 
बीभकाम भासा खाल्रा कायण 
तो खूऩ बुकेरा होता. हो त्माने 

तेि केरं.. 



जेव्हा ते जेलत होते तेव्हा छोट्मा 
भुराने सांचगतरे की त्माने भासे 
कसे ऩकडरे आणण छोट्मा भाळाने 
कसं गांडुऱ खाल्रे नाही. भग ते 
सगऱेजण मालय खूऩ हसरे की 
छोटा भासा कसा ऩऱून गेरा.  

सभाप्त 


